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Noslēdzies jauniešu eseju konkurss „Zaļās investī ijas sa iedrī as attīstī a”
Ludzas ovads ir iesaistījies Latvijas-Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
as
līdzfi a sētā
projekta „Zaļās I vestī ijas” (Green Investments) aktivitātēs, kas paredz, zaļi i vestējot, veidot pievil īgu u
ilgtspējīgu apkārtējo dzīves vidi Eiroreģio a „Ezeru ze e” Latvijas u Lietuvas piero ežas pašvaldī ās.
Ludzā projekts paredz divas vides sakopša as talkas: pavasara u rude s ak ijas - Ludzas pilskalna un
Odukalna ogāžu sakārtoša u u at rīvoša u o krū ājie .
Lai rosi ātu jau iešus do āt, iesaistīties, izrādīt i i iatīvu u savu redzēju u par vides saglabāšanas
pro lē ā , par ilgtspējīgu dzīves vides veidoša u, da as resursu saudzīgu iz a toša u, Ludzas ovada
pašvaldī ā tika izsludi āts eseju ko kurss, kurā jau ieši tika lūgti atspoguļot i ovatīvu redzēju u par tīrāku u
zaļāku pašvaldī u u viedokļus par jautāju ie , kas saistīti ar vides sagla āša as pro lē ā .
Projekta koordinatore Ludzas pašvaldī ā I. Leščinska pavēstīja, ka, die žēl, atsau ī a ir ijusi ļoti ze a.
Ko kursa pietei ās tikai trīs prete de ti. Tās ija divas jau ietes o Ludzas pilsētas ģi āzijas - 12. klases
skolniece Agita Šekova, 11. klases skolniece - Linda Nagle un Ludzas . vidusskolas . klases audzēk e Dana
Žirnova.
Tā kā uz triju die u otivā ijas ap ā ī ā Kupišķos Lietuva varēs doties tikai divi jau ieši, ko isijai
ā ās izvēlēties divus. Paldies visā dalī ie ē par atraktīvā , var teikt, drošā idejā , var ūt viņas kādreiz
arī ūs tās, kas uzņe sies šo ideju īste oša u. Pie ēra , Agita ierosi a rīkot Ludzas rokgrupā la darī as
ūzikas ko kursu, kurā savāktos līdzekļus varētu ieguldīt kādas vides pro lē as risi āša ā. Vai izveidot Ludzas
Jau o izgudrotāju klubu - kuri ludzā ieši varētu iesaistīties tajā? Dana piedāvā pašvaldī ai apsvērt iespēju par
ak iju, kur katra ludzā ieti tiktu dāvi āts stāds, kas tiktu iestādīts kādā pilsētas vietā.
Linda spriež: „...jāveido tāda sistē a, lai ilvēki, pie ēra , silti ātu ājas, šādi ietaupītu degvielu
apkurei, u par to saņe tu ko pe sā ijas. Ma liekas i teresa tas idejas par i vestī ijā vides projektos elektro o iļos, vēja u viļņu e erģijā, i ovatīvos risi āju os, a oteh oloģijās...”
Ko isijas vērtēju s ir šāds - šoreiz alva - rau ie s uz foru u Lietuvā tika piešķirta Li dai Naglei, et
die u otivā ijas ap ā ī ās Kupišķos varēs piedalīties Li da Nagle u Agita Šekova, kā arī eite es varēs
realizēt savas idejas piedaloties Pavasara u Rude s sakopša as ak iju īste oša ā iesaistot arī itus jau iešus.
Līdz ar to tiks pievērsta jau iešu, kurus uztrau savas pašvaldī as ākot e, kuri gatavi strādāt, lai uzla otu
apkārtējo vidi, uz a ī a. Tikai sadar ojoties ēs varēsi padarīt ūsu pilsētu, valsti, pasauli zaļāku u tīrāku.

